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átrio do edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça Luís de Camões, 
em Mértola, e disponíveis na página eletrónica da autarquia, em www.
cm -mertola.pt., as listas de ordenação final dos candidatos aos seguintes 
procedimentos concursais, restritos a candidatos abrangidos pelo pro-
grama de regularização extraordinária de vínculos precários, publicitados 
na BEP e na página eletrónica da autarquia no dia 13/04/2018:

Provimento de 1 posto de trabalho de Técnico Superior (na área da 
Gestão);

Provimento de 1 posto de trabalho de Técnico Superior (na área da 
Sociologia);

Provimento de 1 posto de trabalho de Assistente Operacional (serviços 
gerais — DCDT).

Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser in-
terposto recurso nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da citada Portaria 
n.º 83 -A/2009.

24 de maio de 2018. — A Vereadora, Rosinda Maria Freire Pimenta.
311392734 

 MUNICÍPIO DE OVAR

Aviso n.º 8120/2018

Consolidação de mobilidade intercategorias
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que por despacho 
do Senhor Vice -Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Dr. Domingos 
Silva, datado de 17 de maio de 2018, foram autorizadas as consolidações 
definitivas das mobilidades abaixo indicadas, ao abrigo do disposto no 
artigo 99.º -A, aditado à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicos 
pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou 
o Orçamento de Estado para o ano de 2017, tendo sido celebrados os 
respetivos contratos de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, com efeitos a 17 de maio de 2018, designadamente com os 
seguintes trabalhadores:

António Manuel Valente Silva, na carreira de Assistente Operacional 
e categoria de Encarregado Geral Operacional, com posicionamento 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 14, da tabela remu-
neratória única.

Jaime Bastos Catarino, na carreira de Assistente Operacional e cate-
goria de Encarregado Operacional, com posicionamento correspondente 
à 1.ª posição remuneratória, nível 8, da tabela remuneratória única.

18 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Salvador 
Malheiro Ferreira Silva.

311386749 

 Aviso n.º 8121/2018

Alteração obrigatória ao posicionamento remuneratório
Para cumprimento do estipulado no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua redação atual, torna -se público que os trabalhadores 
constantes na lista publicitada na página eletrónica do Município de 
Ovar, www.cm -ovar.pt, alteraram a sua posição remuneratória a partir 
do dia 1 de janeiro de 2018, por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (OE 2018), conjugado com o 
artigo 156.º da LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual.

24 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Salvador 
Malheiro Ferreira Silva.

311386732 

 MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Regulamento n.º 374/2018

Regulamento Concurso Literário «Terra de sonho
e tradição» — Conto Infanto -Juvenil

Ricardo António Nascimento, Presidente da Câmara Municipal da 
Ribeira Brava, torna público que, em sua reunião ordinária realizada 
a 04 de janeiro de 2018, deliberou, aprovar o Projeto de Regulamento 
Concurso Literário «Terra de sonho e tradição» — Conto Infanto -Juvenil, 

submetendo -o a um período de discussão pública de 30 dias nos termos 
do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo.

Findo esse período, sem que o mesmo tivesse sido objeto de quaisquer 
sugestões, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi a mesma encaminhada para 
deliberação da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que a aprovou em 
12 de abril de 2018, submetendo -o à posterior aprovação pela Assem-
bleia Municipal da Ribeira Brava, nos termos da alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º da supramencionada Lei, tendo a mesma sido aprovada por 
deliberação tomada em 23 de abril de 2018, pelo que, pelo presente, se 
concretiza a necessária publicação.

5 de junho de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo António 
Nascimento.

Preâmbulo
Este Concurso tem por objetivo incentivar a literatura infanto -juvenil, 

criando a possibilidade de dar a conhecer textos de boa qualidade de no-
vos escritores, e também daqueles que já escrevem há algum tempo, mas 
que por falta de oportunidade não encontram espaço para divulgarem os 
seus textos. Não se pretende auferir lucros de qualquer espécie com este 
concurso, sendo que o intuito único é o de revelar novos e bons autores.

SECÇÃO I

Introdução
1.º A Câmara Municipal de Ribeira Brava organiza, anualmente, 

de 01 de novembro a 31 de março um Concurso Literário destinado a 
promover o Conto Infanto -Juvenil.

SECÇÃO II

Disposições gerais

SUBSECÇÃO I

Objetivos
2.º São objetivos deste concurso:
a) Criar e/ou consolidar hábitos de leitura;
b) Criar e/ou consolidar hábitos de escrita;
c) Promover a escrita criativa e valorizar a expressão literária;
d) Valorizar a cultura Ribeirabravense.

SUBSECÇÃO II

Entidade Promotora

3.º A entidade promotora é a Câmara Municipal de Ribeira Brava.

SUBSECÇÃO III

Objeto
4.º Este concurso destina -se a promover e a consolidar hábitos de 

leitura e de escrita criativa, através de uma atividade que estimule o 
envolvimento efetivo de crianças e jovens.

SUBSECÇÃO IV
5.º O concurso destina -se a crianças e jovens dos 8 aos 18 anos.
6.º O(s) participante(s) assumirá o compromisso de conhecer e cumprir 

este regulamento e acatar as decisões adotadas pela Câmara Municipal 
de Ribeira Brava, entidade responsável pelo planeamento, coordenação 
e direção do concurso.

SUBSECÇÃO V
7.º O Concurso Literário «Terra de sonho e tradição» — Conto Infanto-

-Juvenil concederá os seguintes prémios:
Dos 8 aos 10 anos:
1.º Prémio: Pack de 04 (quatro) livros, e vale de 60,00 € para compra 

de material escolar, para o melhor conto.
2.º Prémio: Pack de 03 (três) livros, e vale de 30,00 € para compra 

de material escolar, para o segundo melhor conto.
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3.º Prémio: Pack de 02 (dois) livros, e vale de 15,00 € para compra 
de material escolar, para o terceiro melhor conto.

Prémios Menção Honrosa, para a melhor ilustração (um livro), e vale 
de 15,00 € para compra de material escolar.

Dos 11 aos 14 anos:
1.º Prémio: Pack de 04 (quatro) livros, e vale de 60,00 € para compra 

de material escolar, para o melhor conto.
2.º Prémio: Pack de 03 (três) livros, e vale de 30,00 € para compra 

de material escolar, para o segundo melhor conto.
3.º Prémio: Pack de 02 (dois) livros, e vale de 15,00 € para compra 

de material escolar para o terceiro melhor conto.
Prémios Menção Honrosa, para a melhor ilustração (um livro), e vale 

de 15,00 € para compra de material escolar.

Dos 15 aos 18 anos:
1.º Prémio: Pack de 04 (quatro) livros, e vale de 60,00 € para compra 

de material escolar, para o melhor conto.
2.º Prémio: Pack de 03 (três) livros, e vale de 30,00 € para compra 

de material escolar, para o segundo melhor conto.
3.º Prémio: Pack de 02 (dois) livros, e vale de 15,00 € para compra 

de material escolar, para o terceiro melhor conto.
Prémios Menção Honrosa, para a melhor ilustração (um livro), e vale 

de 15,00 € para compra de material escolar.

SUBSECÇÃO VI
8.º A cerimónia de entrega dos prémios será feita na semana do Con-

celho nas instalações da Câmara Municipal da Ribeira Brava.
A lista dos vencedores será publicada no site (www.cm -ribeirabrava.pt) 

e na página do facebook (www.facebook.com/camaramunicipaldaribei-
rabrava) da Câmara Municipal de Ribeira Brava. Apenas os premiados 
serão notificados por ofício.

SECÇÃO III

Disposições específicas

SUBSECÇÃO I

Entrega dos trabalhos
9.º Os trabalhos a concurso deverão ser entregues, em mão ou via 

correio, até o último dia do mês de março.
a) Em mão: na Câmara Municipal da Ribeira Brava, Rua do Visconde 

n.º 56, 9350 -213 Ribeira Brava, durante o horário, de segunda a sexta-
-feira, das 09h00 às 17h00;

b) Via correio: através de carta registada com aviso de receção, indi-
cando o Concurso Literário «Terra de sonho e tradição» — Conto Infanto-
-Juvenil, dirigida ao Sr. Vereador do Pelouro da Juventude — Câmara 
Municipal de Ribeira Brava, Rua do Visconde n.º 56, 9350 -213 Ribeira 
Brava.

10.º Os trabalhos deverão ser enviados ou entregues em envelope 
fechado, com a inscrição do pseudónimo no espaço destinado ao reme-
tente (ver artigo 16.º, alínea b).

11.º Não serão aceites trabalhos cuja data do carimbo seja posterior 
à data limite.

SUBSECÇÃO II

Receção dos trabalhos
12.º Os trabalhos entregues na Câmara Municipal serão numerados 

por ordem de entrega.
13.º Os trabalhos entregues via correio, registados com aviso de rece-

ção, serão lhes atribuído o número de entrada correspondente.

SUBSECÇÃO III

Sobre o trabalho
14.º Podem ser apresentados trabalhos coletivos.
15.º Cada candidato só pode apresentar um trabalho.
16.º As imposições técnicas são as seguintes:
a) Os textos deverão ter, para os concorrentes dos 8 aos 10 anos, no 

mínimo 1(uma) página e um máximo de 3 (três) páginas A4, para os 
concorrentes dos 11 aos 14 anos, no mínimo 9(nove) páginas e um má-

ximo de 11 (onze) páginas A4, para os concorrentes dos 15 aos 18 anos, 
no mínimo 12(doze) páginas e um máximo de 15 (quinze) páginas A4, 
podendo todos os trabalhos, conter ilustrações, com espaçamento duplo 
entre linhas, com tipo de letra Times New Roman, tamanho 12;

b) Os textos deverão ser entregues em envelope contendo no interior 
2 (dois) envelopes. Num deverá conter o texto original em formato 
papel com 4 (quatro) cópias e no outro envelope contendo as indicações 
pessoais (nome, morada, número de telefone e data de nascimento) do(s) 
candidato(s) numa folha de papel. Em todos os envelopes deve constar, 
no exterior, o pseudónimo.

c) Nas folhas e no trabalho não pode constar qualquer indicação sobre 
o(s) concorrente(s), sob pena de este(s) vir(em) a ser excluído(s).

SUBSECÇÃO IV

Preparação para apreciação dos trabalhos
17.º Os contos a avaliar não podem conter indicações pessoais do(s) 

concorrente(s).
18.º Cinco dias úteis após o término do prazo de entrega, proceder -se -á 

à abertura de todos os envelopes, sendo colocado o número atribuído no 
ato de entrega, constante do envelope, no respetivo trabalho e cópias.

19.º Os envelopes com a identificação do(s) concorrente(s) serão guar-
dados em instalações de uso exclusivo ao secretariado do concurso.

SUBSECÇÃO V

Critérios de apreciação
20.º Os critérios de apreciação serão os seguintes:
a) Criatividade/imaginação/inovação;
b) Qualidade literária;
c) Organização;
d) Coerência e coesão do texto;
e) Obediência às características do género em questão.

21.º Todos os contos deverão fazer uma alusão ao concelho da Ribeira 
Brava. Esta alusão poderá ser de várias naturezas e ficará ao critério 
do(s) autor(es) do conto.

SUBSECÇÃO VI

Júri
22.º Os trabalhos serão avaliados por um júri de pré -seleção que, de 

acordo com os critérios previamente definidos, decidirá sobre a inclusão 
ou exclusão dos contos no concurso. Apenas os trabalhos que cumpram 
os requisitos serão entregues ao júri de seleção.

23.º Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos neste Regulamento.
24.º Das decisões do Júri não haverá recurso.
25.º Os membros do Júri serão dados a conhecer em momento oportuno.
26.º Os membros do Júri não terão acesso aos dados pessoais, cabendo 

ao secretariado do concurso zelar pela manutenção do sigilo durante 
todo o processo de apreciação e avaliação dos contos.

SECÇÃO IV

Direitos intelectuais/direitos de autor
27.º Só poderão ser admitidos a concurso textos inéditos, pelo que 

qualquer indício de plágio será punível com a desclassificação do conto.
28.º Os concorrentes não premiados que estejam interessados em re-

aver os seus trabalhos poderão fazê -lo nos dois anos seguintes à entrada 
dos contos nos serviços da Câmara Municipal.

29.º Os contos não premiados serão eliminados ao fim de dois anos, 
após receção, em data a definir pela Câmara Municipal de Ribeira Brava.

SECÇÃO V

Direitos de utilização
30.º Os autores autorizam a divulgação e utilização, de forma gratuita, 

dos contos em toda e qualquer atividade promovida pela Câmara Muni-
cipal de Ribeira Brava, com respetiva indicação do(s) autor(es).

Cláusula transitória
Excecionalmente o concurso para 2017/2018 terá início em 01 de 

abril de 2018 e o seu fim em 30 de julho de 2018.
311402842 


